
 
   Uchwała Nr 615/18 

Zarządu Powiatu w Słubicach 
z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego 

w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 
 
 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                           
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami) 
art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) 
Zarząd Powiatu w Słubicach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu słubickiego w 2019 roku. 
 

§ 2. 
Przyjmuje się Regulamin Pracy Komisji Konkursowej w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 
       § 3. 

 
W skład Komisji Konkursowej do opiniowania zadania określonego w § 1 wchodzą 
następujące osoby: 

1. Przewodniczący Komisji:  Wojciech Skwarek – naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych,                                                                           

2. Anna Karpińska-Rapcewicz – radca prawny Biura Prawnego, 
3. Edyta Prokopowicz – główny specjalista ds. księgowych, 
4. Wojciech Obremski – inspektor ds. promocji powiatu, 
5. Ewelina Górska – inspektor ds. kultury, sportu i turystyki. 

 
§ 4. 

Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z przyjętym regulaminem. 
 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słubickiemu. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
                       

 
Marcin Jabłoński 

Starosta Słubicki 

 
 
 
 
Podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym 

 
 

  



Załącznik 
do uchwały nr 615/18  
Zarządu Powiatu Słubickiego 
z dnia 14 listopada 2018 r. 

 
 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku 

 
1. W pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, 

prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie 

słubickim w 2019 roku, zwanej dalej komisją nie może brać udziału osoba, 

w stosunku do której zachodzą przesłanki określone w art. 24 Ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  

Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), dotyczące wyłączenia pracownika. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.  

3. Uczestnictwo w komisji jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne.  

4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 

połowa jej członków.  

5. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych 

na posiedzeniu komisji, w głosowaniu jawnym. 

6. Do zadań komisji należy ocena i opiniowanie ofert spełniających wszystkie wymogi 

formalne. 

7. Komisja konkursowa proponuje wybór organizacji pozarządowej do prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie słubickim w 2019 roku.  

8. Rekomendacja oferty przez komisję konkursową nie jest równoznaczna                           

z zapewnieniem przyznania dotacji. 

9. Wszystkie oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym Komisja ocenia 

pod względem merytorycznym biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

  



 

10. Przy ocenie merytorycznej każdy z członków Komisji przyznaje w zależności od 

kryteriów punkty całkowite: 0,1,2,3,4,5,6,7,8. 

11. Oceną poszczególnego kryterium jest suma wszystkich punktów przyznanych 

przez członków dzielona przez liczbę uczestniczących w posiedzeniu członków 

komisji. 

12. Suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów składa się na ocenę 

końcową oferty. 

13. Dotacja może być udzielona, jeżeli projekt uzyskał co najmniej 12 punktów 

na 22 punktów możliwych do uzyskania. 

14. Oferty ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję układane 

są w kolejności od najwyżej ocenionej tworząc listę rankingową. 

15. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół.   

16. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu. 

17. Ostateczną decyzję o wyborze jednej oferty podejmuje Zarząd Powiatu                       

w Słubicach. 

 

 
Lp. 

 
Kryteria oceny merytorycznej 

 

Skala 
punktacji 

1. zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem 

określonym w ogłoszeniu o konkursie 
0-4 pkt 

2. jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena 

możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację 

pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

0-8 pkt 

3. ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji 

osób przy udziale których zadanie będzie realizowane 
0-6 pkt 

4. dotychczasowe doświadczenie organizacji w wykonywaniu 

zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub 

informacji prawnych 

0-4 pkt 

 

Suma 22 pkt 


